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Fonte: https://www.hypeness.com.br 

 

A Faculdade Indígena Intercultural-FAINDI, da Universidade do 

Estado de Mato Grosso vem, a público, manifestar apoio à indicação 

do cacique Raoni Metuktire, pertencente à etnia Kayapó de Mato 

Grosso, ao prêmio Nobel da Paz. Cacique Raoni tornou-se 

reconhecido internacionalmente por sua vida dedicada à defesa dos 

direitos indígenas, à defesa do meio ambiente e à proteção da 

Amazônia.  

Atualmente, com 90 anos de idade, Raoni continua sendo um 

guerreiro defensor do meio ambiente e dos direitos dos povos 

originários do Brasil. Sua luta incansável o tornou referência, 

conquistando apoio de lideranças mundiais, artistas, ativistas, 

religiosos e diversos segmentos da sociedade, simpáticos à causa 

indígena e ao meio ambiente.  



 

 

Raoni é uma liderança indígena referência para os mais jovens, 

exemplo de luta que, inclusive, já garantiu a demarcação de muitas 

terras indígenas, garantindo a existência e continuidade das novas 

gerações nas sociedades indígenas.   

Raoni também é um grande articulador, participou ativamente 

da mobilização na Assembleia Constituinte de 1988, lutou contra a 

construção da hidrelétrica Belo Monte, no Pará, entre outras tantas 

ações, sempre em defesa do meio ambiente e dos diretos dos povos 

originários.  

A indicação do cacique Raoni ao prêmio Nobel da Paz, num 

contexto político tão desfavorável aos povos indígenas e ao meio 

ambiente, é extremamente importante, não só para as sociedades 

indígenas, mas para o todo o planeta. Proteger os povos indígenas, 

proteger o meio ambiente, proteger a Amazônia é a garantia da 

sobrevivência e da continuidade da vida na Terra. 

Raoni é luta. Raoni é resistência. Raoni é esperança. 

Raoni merece o Prêmio Nobel da Paz. 

Nosso apoio ao grande guerreiro. 

 

 

Barra do Bugres-MT, 08 de outubro de 2020. 

 

 

 


